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 الملخص

كيف ساهمت األزمات واقع ادارة التعليم العالي في األردن، وهدفت الدراسة إلى التعرف على 

ى وض بمستولنه، فايةالتعليمعملية الره في تصحيح والمتالحقة للتعليم العالي، في التأثير على القيام بد

 مؤسسةديل مسار ات جادة لتعوالحاجة الملحة التخاذ خطواألكاديمية المختلفة،  والمؤسساتالجامعات 

 ذجا يقتدى به فيوف المناسبة إلطالق جملة من اإلصالحات في إخراج نموتهيأت الظروالتعليم العالي، 

 ى التعليم الجامعي.ومست يروتطبات أمرا ملحا ل، إدارة العملية التعلمية في الجامعات األردنية

التعرف على أهم واقع إدارة التعليم العالي في األردن، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على 

عملية إدارة ب لالرتقاءاعد واضحة تكفل انتهاج قوالسبل الكفيلة العتماد سياسات واجهه، والتحديات التي ت

 يمية مهمة.تحقيق مخرجات تعلواألكاديمية،  المؤسساتبشكل ايجابي على مختلف التعليم العالي، بما ينعكس 

 وألجل إتمام الدراسة الحالية استخدمت الباحثتان المنهج االستقرائي كمنهج مناسب للدراسة.

 

 .التغيير ،اإلصالح، التعليم العالي ،تحديات ،إدارة ، واقع المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The main target of this study; is to recognize the reality of high education in 

Jordan; and how certain crises influence in how education get its rule in correcting 

education process; waking the standard of universities; and academic different 

institutions; and the emerge need to get serious steps; in order to modify the 

method of high education institution; and making suitable circumstances ; so to 

get set of reformations of making certain model; to manage the process of 

education in Jordan universities; which is important to improve the standard of 

university’s education. 

The study comes to explain the reality of high education administration in 

Jordan; and the most important challenging; even the way to grant the declaration 

of educational polices; to progress the high education administration; which 

reflects in different academic institution; and to gain an importance of educational 

incomes. In order to complete the study, the researchers used inductive approach 

as the suitable approach of the study. 

 

Keywords: Reality, Challenge, Administration, High Education, Reformation, 

Change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (MECSJالعلمية و التربوية )املجلة االلكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر االبحاث 

 2020( شباطو العشرون ) ثانيالعدد ال

ISSN: 2617-9563 

 
  

 

3 

www.mecsj.com/ar 

 المقدمة

مختلفة، التعليمية ال والمؤسساتر الجامعات وإحياء دإن أهمية ادارة التعليم العالي بمكان، للدفع باتجاه 

ضطلع ر الذي توعملية التعليم العالي، فالدسة، يشعر بها عناصر وملمواقعية والعمل على احراز انجازات و

كاديمية، أ كمؤسساتى الجامعات وض بمستوأساسيا في النهورا مهما بل والتعليم العالي، كان له د مؤسسةه ب

 هيئاتها.و مؤسساتهاثر بشكل سلبي على مخرجات وتعرض له من مشكالت تتما و

التي  التحدياتوقات والمعواقع إدارة التعليم العالي في األردن، وء على ولقي الضنفي هذه الدراسة س

 كيفية التغلب عليها من خالل التركيز على النقاط التالية:و، هض بمخرجاتوتعترض طريقه ألجل النه

 اقع ادارة التعليم العاليو -1

 تحديات ادارة التعليم العالي -2

 التعليم العالي مؤسسةتغيير وآلية اصالح  -3

 

 لدراسةأهمية ا

تبرز ون الدراسة في الجامعات، تحتل مكانة مهمة في المجتمع األردني، وتنبع أهمية التعليم العالي من ك

 له.وع الذي تتناوضوأهمية الدراسة من أهمية الم

 

 الدراسة شكلةم

 إصالحها؟ وآليةتكمن مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي التحديات التي تواجه مؤسسة التعليم العالي 

 

 منهجية الدراسة

انطالقا من مشكلة الدراسة واالسئلة، فقد اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي، وذلك عن طريق قراءة المراجع 

 واألبحاث المرتبطة في موضوع الدراسة.
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 اقع التعليم العاليو

المجتمعي الشامل، وهو من اهم الركائز ، حيث يساهم في التطوير ذو أهمية كبيرهالتعليم العالي يعد 

األساسية التي تعتمد عليها الدول في نهضتها وبناء حضارة راقية ومزدهرة، معتمدة على كفاءات وطاقات 

 (.2018)سليم، مزودة بمخزون معرفي قوي، حتى تساعد على خدمة الوطن وافراده

مة واع منظباتسوبازدياد الطلب على الدراسة الجامعية،  أهميتهر التعليم العالي، ترتفع وفالمالحظ أن د

ألكاديمية ا المؤسساتل، الرتياد واتجاه أعداد كبيرة من الطالب من مختلف الدوياتها، والتعليم بمختلف مست

ادر و، بكعمليةل معترك الحياة الولدخ لالستعدادذلك ول على مخرجات تعليمية جامعية صحيحة. والحصو

 مجاالت العمل المختلفة.تنمية وير ومهارات تساعد على تطومات ولبشرية تمتلك مع

ال يخفى على المطلعين لواقع التعليم العالي في األردن، والذي يعاني من ضعف في العديد من 

تبعا لمنظور اجتماعي مرده النواحي، أولها ارتفاع اعداد الطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية، وذلك 

الطرق للحصول على وظيفة مرموقة،  أفضلدة الجامعية هو مدعاة للتفاخر، وأيضا الحصول على الشها

هذا عدا االرتفاع الملحوظ في انشاء الجامعات الحكومية والخاصة، وتراجع رغبة الطالب للدراسة في 

 الخارج، نظرا للتكاليف المرتفعة بالتزامن مع انشاء جامعات باعتمادات اجنبية او فروع لجامعات اجنبية

 (.2015)صحيفة الغد،

 التعليم العالي في اعتماد سياسات ال مؤسسةلتعليمي األردني، يشير إلى اخفاق اقع اوفلسان حال ال

سياسات تلك الى المخرجات الجامعية، قادرة على تمثيل وض بمستوذلك للنهولبس فيها، قابلة للتطبيق 

حياة ل الوالتعليم العالي من قبل أعداد كبيرة من الطالب، لدخ مؤسساترة جلية، فالضغط المتزايد على وبص

 حاتهم.وطموظيفة تحقق أحالمهم ول على ول على شهادة، تمكنهم من الحصوالحصوالجامعية 

ان التراجع في قدرة التعليم العالي على احداث التغيير المطلوب، يصب في مصلحة تطوير وتنمية 

اركة المش المجتمع وافراده، واضحا للعيان وال يمكن التغاضي عنه، فلم يعد دوره ذلك الدور الريادي في

ورا هامشيا د أصبحبل االقتصاد ورفد الميزانية الوطنية،  إنعاشالفعالة في التنمية البشرية والمساهمة في 

يخلو من أي دعم حكومي سواء المادي او البشري المؤهل، الكفيل بتطوير منظومة التعليم العالي والنهوض 

 (.2017)المجلس االقتصادي االجتماعي، بمستواها

اقع التعليم العالي في األردن، فالقفزات والمنطلق، بات أمرا ملحا النظر بعين المتفحص لمن هذا و

انشاء العديد من الجامعات الرسمية وات السابقة في مجال التعليم العالي وعية التي انجزت في السنوالن

 من داخل األردن أم من خارجه.  سوآءاالخاصة، تلبية لحاجات الخريجيين و
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نة األخيرة، دفعت العديد من المهتمين ومة التعليم العالي في اآلومنظاجهة وت التي لكن المعضال

 مؤسسةر وس الخطر، للقيام بما يلزم لتعزيز دوما يعانيه، من دق ناقوالمطلعين على حال التعليم العالي و

 .مؤسساتهالفعال لمختلف ور الحقيقي وضع تشريعات تعيد الدوذلك لوالتعليم العالي، 

تواجه عملية التعليم العديد من المشاكل والعقبات والتي تقف حجر عثرة في سبيل تطويره م وفالي

 فاعواالرتقاء بقدراته ومتطلباته، واولها عدم وجود سياسة قبول واضحة المعالم للطالب، واتباع منهجية 

لبة في . لذلك يمر الطثةاعتماد مناهج عصرية حديافتقار  عنها الزمن في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية، و

وكنتيجة النكماش دور التعليم العالي في التغيير المرغوب، سعت الجامعات الحكومية  ر الكرام.والجامعة مر

 (.2015الغد، )صحيفةالمتفاقم فيها  ميزانيتها وتغطية العجز المادي إلنعاشالى اعتماد طرق جديدة، 

 رة بمكان اتخاذ كافة اإلجراءاتوالحاضر، من الضرقت وفاألزمة التي تحيط بالتعليم العالي في ال

ثر على ول الجامعي، بما ال يوساق لتنظيم عملية القبوالسبل للحد من تفاقمها، بما في ذلك العمل على قدم و

اعادة هيكلة الهيئة التدريسية، لتشمل الكفاءات األكاديمية و ل على المقعد الجامعي،وأحقية الطالب في الحص

اإلدارة وبين الهيئة التدريسية في الجامعات التقارب ور التفاهم وبناء جسوالمستخدمة للعمل األكاديمي 

 جميع المنتمين للبيئة الجامعية.والطالب والجامعية 

ليم العالي اقع التعومها الشامل، إال أن وة بمفهرا متميزا في عملية التنميوبما أن قطاع التعليم العالي دو

يجي مع خرذلك بازدياد خريجي الجامعات مقارنة وه الهرم التعليمي ويسمى تش فيماال زال يفرض منطقه 

طريقة وك وسلوظ في البيئة الجامعية خاصة فيما يتعلق بشخصية وجد تحسن ملحوكليات المجتمع بحيث ال ي

 (.2011ار الجامعات )عبيدات،وخارج أسودياد العنف الطالبي داخل خير دليل ازوتفكير الطلبة 

ال أن المختلفة، إ مؤسساتهتحديث وير وات المهمة التي خطاها التعليم العالي، لتطوبالرغم من الخطو

الحاضر الذي ما زال شاهدا على اخفاقات متتالية ال تغفلها عين، فنتاجات التعلمية الصادرة عن تلك 

في كثير من األحيان، حيث فرضت نفسها على ميدان التعليم  مؤثرةغير واضعة وباتت مت، المؤسسات

 نها هدفا للبدء في تنمية مجتمعيةوضا عن كوسيلة للتفاخر اجتماعيا، عوغدت الدراسة الجامعية والعالي، 

 شاملة.

القدرة  رفعطني من خالل وى االقتصاد الومست لقد ساهم االستثمار في التعليم العالي في تحسين

العاملين يا من األردنيين ومليار دينار سن 2.5الي ويالت مالية تقدر بحورفد األردن بتحواالنتاجية للفرد، 

 تجهيزات التي تقدر بملياراتوأبنية وزارة التعليم العالي من عقارات ودات وجوفي الخارج، اضافة إلى م

 الدنانير. 
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بداية القرن وظ في نهاية القرن الماضي وبشكل ملحالخاصة وزاد عدد الجامعات الرسمية  حيث

( جامعة باإلضافة إلى 17الخاصة إلى )و( جامعات 10صل عدد الجامعات الرسمية إلى )والحالي حيث 

م المالية وجامعة العلوحة وع جامعتين اقليميتين )الجامعة العربية المفتوفروم اإلسالمية العالمية وجامعة العل

 (.2011،المصرفية( )عبيداتو

الخاصة، كان له األثر  واء الرسمية منها أوقياسا على ما سبق، فارتفاع معدل انشاء الجامعات سو

ي، الدفع باتجاه اعتماد سياسة االستثمار في قطاع التعليم العالوى االقتصاد المحلي، والبالغ في تحسين مست

ل على الشهادة وأعداد من الطلبة من خارج األردن، طلبا للحص إليها التي ترفدوهرية وافد الجوكأحد الر

 بأخرى لتحريك دفة التنمية البشرية في األردن. ورة أو، ساهمت بصسمعة طيبةوالجامعية، لما لها من ثقل 

لقد ظلت التحديات التي تواجه التعليم العالي على حالها، ولم يجري أي تغيير يذكر منذ فترة طويلة، 

تخصصات التي تطرحها الجامعات كما هي، باإلضافة الى اضمحالل البحث العلمي وقلة الدعم فمازالت ال

المقدم له، وعدم موائمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، بالتوافق مع ذلك افتقار الخريجين 

وعدم  كل كاف،، والذي ال تقوم به بعض الجامعات بشهيل الالزم قبل ارتياد سوق العملأالى التدريب والت

قت للتفكير بما ومن هنا حان ال (.2009)النجار، إيجاد وسيلة مناسبة الستحداث آليات لالستثمار في التعليم

رة يصعب حي بطفون بها توالطلبة الملتحقومن حيث عدد الجامعات  فإحصاءاتهم، وآل إليه التعليم العالي الي

يلة في ورة طلفتوزارة التعليم العالي، وفق ومنها. حيث لم تأن نجد مثيال لها في بلدان كثيرة، حتى المتقدمة 

مي أنشئ ى الرسوتنظم العملية األكاديمية، فعلى المستوالتعليم الجامعي  تؤطراضحة وورسم سياسة محددة 

ارد وفير مون تودون دراسة جدية لمدى الحاجة إليها، ود مناطقيةط وبا مع ضغوعدد من الجامعات تجا

 ارد الشحيحة أصال. فافتقرت الجامعاتوا، فقاسمت الجامعات الجديدة تلك القائمة نفس الممالية اضافية له

 تنافست الجامعات على العددوالبشرية، وتحديث البنى التحتية المادية  ون تأسيس أوحال ذلك دوكلها، 

ن ين مدرسيى تعياللجأت الجامعات الجديدة تحت ضغط الحاجة وهيئة التدريس، د أصال من أعضاء والمحد

 (.2009ب )غرايبة،وى المطلون المستود

العالي.  ائح التعليمولواضحا في تطبيق أنظمة ومية، يجد تناقضا واقع الجامعات الحكوفالمطلع على 

دة، إلى الطلب المتزايد على تعيين أعضاء وارد مالية محدوسع في انشاء الجامعات على حساب موفازدياد الت

دة العدد، مما اضطر تلك الجامعات الرسمية إلى تعيين أساتذة جامعيين ومحد هي باألصلوهيئة تدريسية 

ة، مما الهيئة التدريسي أداء أعضاءالخبرة الكافية، مما أدى إلى احداث حالة من الترهل في ون الكفاءة ويفتقر

 التعليم العالي. مؤسساتزاد من معاناة 



 (MECSJالعلمية و التربوية )املجلة االلكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر االبحاث 

 2020( شباطو العشرون ) ثانيالعدد ال

ISSN: 2617-9563 

 
  

 

7 

www.mecsj.com/ar 

تعدت الى الجامعات الخاصة والتي هدفها بالدرجة فالمعاناة لم تقف عند الجامعات الحكومية فقط، بل 

األولى الربح، عدا انتهاج مسلك الكسب المادي بغض النظر عن الكفاءة والنوعية المقدمة للمجتمع، هذا 

باإلضافة الى تحكم المستثمرين المالكين لتلك الجامعات بصالحيتها، ليكون الهم األكبر هو جذب اعداد كبيرة 

الربح، وجعله مجال للتسابق فيما بين الجامعات، وضخ دفعات من الخريجين ليزداد من الطالب لزيادة 

 (.2009)غرايبة، العبء على الدولة في إيجاد وظائف لتلك االعداد المتالحقة من الخريجين

ة، ميوال يختلف اثنان على أن الجامعات الخاصة، تعاني مشاكل ال تقل حدتها عن الجامعات الحك و

صات عية التخصوب من قبل مالكيها، فبغض النظر عن نوفير الربح المطلوال توعاتقها أحيث يقع على 

 متطلباتها، فقدتوظيفة والقادرة على تحمل عبء ال المؤهلةادر الجامعية والك إلىق وحاجة السوحة والمطر

 ةمعرفوي كفاءة وطني بخريجين ذوق الوامداد الس وهواألساسي من انشائها، ول وتلك الجامعات الهدف األ

عدم القدرة على تقديم مخرجات جامعية متميزة، باتت الجامعات الخاصة ودية التخصصات الجديدة وإلى محد

ذب مع الجوطني، باإلضافة إلى الشد وضعف مساهماتها في االقتصاد الوتسعى للفائدة المادية الخالصة، 

باه لى ارتفاع األقساط الجامعية بشكل الفت لالنتط االعتماد، إوشرول والتعليم العالي، على أسس القب مؤسسة

اضف إلى ذلك ضعف القدرات التدريسية للعديد من واضع الخدمات التعليمية المقدمة، وبالمقارنة مع ت

 أعضاء الهيئة األكاديمية.

ان سعي الجامعات الحكومية دؤوب ومستمر إليجاد مصدر لتمويلها، لشح الدعم الحكومي وزيادة 

بة الراغبين للدراسة في الجامعات الحكومية، بالمقارنة مع قلة اعداد أعضاء الهيئة التدريسية، اعداد الطل

دراسة في يات متدنية بالوطلبة من مست يقتحقو. والنقص في توظيف الكفاءات المؤهلة وذات الخبرة الكافية

ته أصال، الطالب على قلوقف التفاعل بين األستاذ وعنها الزمان، فت عفيمدرجات  وف تكتظ بالطلبة أوصف

ل وى مقبولة من مجلس التعليم العالي للتدخل، لضمان مستوفي محاونشأت حالة من االغتراب بين االثنين، و

وكنتيجة الزدياد اعداد الخريجين بصورة مطردة وغير مسبوقة، استحث ما يسمى بامتحان للخريجين، 

 (.2009ليد،والخريجين )ة للطلبة الكفاءة الجامعية، وذلك للتعرف على القدرات المعرفي

ارد المالية المقدمة إلى الجامعات الرسمية، ساقت تلك الجامعات إلى ابتداع طرق مختلفة وإن قلة الم

ي س العجز فوالحد من كابولسد نفقاتها المتزايدة، الالزمة، ال وبمسميات عديدة، لرفد ميزانيتها باألمو

نفقات والتقشف السليم في مصاريف وارد المالية وفير المواقعية لتوالبحث عن آلية عن ضا وميزانيتها، ع

ذلك لسد العجز في وبهدف جذب أعداد كبيرة من الطلبة، الجامعة، فلجأت إلى طرح برامج جامعية أخرى، 

قتها، وي أرظا فوميزانيتها، مما انعكس بشكل سلبي على العملية التعليمية في الجامعات، فبات االزدحام ملح
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رة على لم يعد هناك قدواألستاذ، واحدة، ليشكل عبئا على الطالب نفسه واتساع أعداد الطلبة في القاعة العدا 

 في أحيان كثيرة. واالستفسارالمناقشة و السؤالالتفاعل االيجابي بينهما، لدرجة عجز الطالب عن 

ال المنحة المقدمة إليها وج الجامعات ألموما زالت أحواالشارة هنا إلى أن الجامعات الجديدة كانت و

ال ودة وهي محدولية، والد واالقليمية أ المؤسساتظل االعتماد على المنح التي تقدمها ومة، ومن قبل الحك

الدة الجامعات الخاصة التي بدأت باستقطاب العناصر المتميزة ومما زاد الطين بلة، وبة. وتلبي الحاجة المطل

ظائف والوق وأقسام، كما أن الس ورؤساءعمداء و رؤساءى وهيئة التدريس للعمل على مستمن أعضاء 

 شكل هذاوا للعمل في الخارج، وسافر وزراء، أوا وعبت عددا متزايدا منهم، مثل الذين عملوالعامة قد است

من هنا جاء االعتماد لملء الفراغ وعا من النزيف الدائم للقدرات األكاديمية في الجامعات األردنية. واألمر ن

 ظة في عدد الجامعاتونظرا للزيادة الملحول العربية. وعلى أعضاء هيئة تدريس من جامعات الدا، تدريجي

ريس ى التدون إلى مستوالخاصة، اضطرت الجامعات إلى تعيين خريجي جامعات ال يرقواألردنية الرسمية 

     (.2009البخيت،)

ادر ومعظم الجامعات الرسمية، إلى الكاقع هيئة التدريس في الجامعات، يالحظ افتقار وفالمتمعن ب 

ظائف و ادر عنوذلك بسبب بحث تلك الكو، لتدريس التخصصات التعليمية المختلفة المؤهلةاألكاديمية 

باتجاه  ادرومن هذه الك امتيازات ال يمكن تجاهلها، فزاد انسحاب أعداد ال يستهان بهاوبمعايير أفضل 

مية بحاجة ماسة إلى أعضاء هيئة والجامعات الحك صارتفية، ية مغرومعنول على امتيازات مادية والحص

ضع الهيئة األكاديمية في الجامعات ون وليك ظيفية متساهلة في بعض األحيان.وط توتدريس، لكن بشر

على  نهع التغاضيالتدريب الكافي، مما أثر بشكل ال يمكن والخبرة والكفاءة  ن إلىوج ما نكومية، أحوالحك

 ات البحث العلمي.وطرق بخطوافتقار ألدنى أساليب وى الطلبة من ضعف بائن في الكتابة ومست
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 تحديات ادارة التعليم العالي 

ان التعليم العالي في األردن بعد فترة طويلة من اإلنجازات والعطاء، يحتاج الى وقفة جادة لعمل 

، العالي في عملية تحسين وتطوير عملية التعليم العاليمراجعة كاملة للخطوات التي خطتها مؤسسات التعليم 

لذلك من الضروري اصالح عملية التعليم العالي والبحث العلمي وإيجاد اآللية المناسبة لها، والتي تعتبر من 

واعتماد استراتيجيات واضحة وواقعية  ،2006-2015األولويات الوطنية كما نصت عليها االجندة الوطنية 

 (.2009يس،و)ع

ات والمتمثلة في سلسلة من التحديات المتراكمة على مدى سنواجهها التعليم العالي وقات التي يوفالمع

بة لها ل المناسوضع الحلووقات، واستنفذت الكثير من الطاقات البشرية، للتغلب على هذه المعويلة، وط

مكن اعتمادها بشكل يوذ بها األدراج، تنتظر الفرصة المالئمة لألخ حبيسةالتي ال زالت وضع التنفيذ، وم

 انبه.ومة التعليم الجامعي بكافة جوالتعليم العالي من اصالح منظ مؤسسة

جزها وق مسيرة التعليم الجامعي بإجماع المعنيين في هذا المجال يمكن أن نوعتإن التحديات التي 

االصالح  للتنفيذ لتحقيقسة قابلة ومدرخطط وشاملة  استراتيجيةفق و، إذا ما تم معالجتها ةرئيسي ينوابعن

 (:2018ر األخرى )المجلس االقتصادي االجتماعي،وفي أغلب المحا

 

 أوال: التمويل

المعضالت المهمة التي تشكل عقبة كؤود امام أي تطوير وتحسين في عملية التعليم  أحديعتبر التمويل 

العالي، والذي بدوره يجعل الجامعات عاجزة عن استيفاء كافة التزاماتها المادية من ناحية، وتعيين أعضاء 

يؤدي  لمقابلهيئة تدريس جدد، لرفد دماء جديدة عليها، مما يساعد على تجديد وسائل وطرائق التدريس، با

شح الدعم المادي للجامعات، الى قلة الرواتب والعالوات والذي يدفع الكوادر التدريسية الى التفكير في 

 الهجرة، وبالتالي خسارة كفاءات وخبرات وطنية مهمة.

رق العديد من المعنيين، فبعض الجامعات ؤيل الجامعات، بات هاجسا يومما ال شك فيه على أن تم

ير المستلزمات فوالدائم لميزانيتها، حيث أصبحت عاجزة عن تويل الكافي واضح للتموافتقار  الرسمية تعاني

اتب ورية التي تتطلبها الدراسة الجامعية، باإلضافة إلى العجز في بعض األحيان عن دفع روالحاجات الضرو

 ل الجامعي للطالب،وقببات الوطلب المساعدة من جامعات أخرى،  وئها إلى االستدانة أولجوالعاملين فيها، 

فق ول وط الالزمة للقبوائمة بين الشرواجه التعليم الجامعي، فعدم القدرة على الموقات التي تومن أهم المع

 أعداد أعضاء الهيئة التدريسية. وبين الطاقة االستيعابية للمرافق الجامعية ومعدالت الخريجين 
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 ل الطلبةوقب ثانيا: آلية

ان السياسات المتبعة في قبول الطلبة، كانت وال تزال من ضمن اهم التحديات التي تعيق اصالح 

م القيام فاعلة تفتقد الى الشفافية والموضوعية، وعد وغير تقليديةوتطوير التعليم العالي، فانتهاج سياسات 

 كاديمييناألبالدراسة الكافية في أسس القبول وآلياتها، حيث كان لها انعكاساتها الغير مرضية للعديد من 

والتربويين، مما يؤدي بالنتيجة الى مخرجات ضعيفة ال تساعد على تطوير العملية التعليمية التعلمية، وتلغي 

  موح الطالب.رغبات وط

 

 الثا: تحدي االستقالليةث

أن  راكإدمع و ،افق عليه الستقالليتهاوتعريف متواضحة وية ؤتعاني الجامعات األردنية من غياب ر

دخالت متعددة تواسعة وات الماضية قد شهدت اختراقات وليست مطلقة فإن السنوبة نسبية واالستقاللية المطل

ى اجتماعية عملت على إضعاف البنية ومن قوتمثيلية  مؤسساتمن وسياسية ويات من جهات أمنية والمست

فة يات كاواألكاديمي األداء اإلداري على المست األداءاألكاديمية اإلدارية للجامعات ألحقت الضرر بكفاءة 

 .غاياتهاوكفايتها في تحقيق اهدافها وعدا الضرر الذي ألحقته بفعالية الجامعات 

أطراف قد تعيق حرية الجامعات في اتخاذ  عدم تدخلقرارها بنفسها فالجامعات بحاجة إلى صنع 

الجامعات الحرية الكافية لتحديد سياساتها الخاصة بها بعيدا  تلك ن امتالكوبداجراءات تعتقد انها تناسبها ف

 .سيرةموتصبح خاضعة وقرارها بنفسها  من اتخاذ تمنعهابحيث  ها،سياسات رعن أي جهة قد تأثر على مسا

 

 رابعا: الحاكمية

مختلفة أحدها يكمن في الطريقة التي تصنع فيها  ياتوتلقد شهدت الجامعات األردنية تراجعا على مس

يرها وتطوقف عن بناء القدرات اإلدارية والتود بعضها لضعف اإلدارات ويعو ،تتخذ القراراتوالسياسات 

يمتد ومة الحاكمية في الجامعات من مجلس القسم وه منظوالمهني للجهاز األكاديمي إذ يبدأ تش وإغفال النمو

يترافق ذلك مع تراجع ومجلس األمناء إلى ال وصوالى مجلس الكلية فمجلس العمداء ثم مجلس الجامعة 

 قصر عمر استقرارها.ودة التشريعات وج

وأعضائها، مجالس أمناء الجامعات  رؤساء يارح معايير اختوضور الحاكمية في عدم ويتضع دو

ض ومخرجاتها لتساهم في النهوالجامعية  المؤسسةاالرتقاء في تحقيق أهداف لى قدرة تلك المجالس ع وعدم

 ى التعليمي الجامعي.وبالمست
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 سع الكميوخامسا: الت

 على:مل ذلك اشتودة العليم العالي وير جود تطواضع جهوسعا كميا كبيرا مقابل توشهد التعليم العالي ت

 التعليم العالي ومؤسساتسع في انشاء الجامعات والت -1

 البرامج األكاديميةوسع في التخصصات والت -2

 التكراروالتشابه  -3

دة واضح في جواجه التعليم العالي في مقابل التأثير الوالتحديات التي ت رع الكمي بات من أكثسوان الت

 ساتياسوسة ون خطط مدروبد ،إنشاؤهامعات التي تم اعلى ازدياد أعداد الج شتمليو ،التعليم المقدم للطالب

عة. ومتنومستلزمات عديدة وما يلزمها من نفقات واتساع قاعدتها، وتلك الجامعات  إلنشاءمستقبلية، للحاجة 

ا التي ينقصهوحة الجتذاب أكبر عدد من الطالب، والتخصصات المطروسع في البرامج ويمتد إلى التو

جميعها ال تختلف عن بعضها اآلخر إنما تكرار ال يستند الى و ،قوطلبات السلمت افيةوودراسة مستفيضة 

 .والتميزير والتطونسخ لتجارب سابقة تفتقر الى التجديد وأسس صحيحة أصبح مجرد تقليد 

 

 ينهموتكوالبحثية وسادسا: بناء أعضاء الهيئات التدريسية 

ل وقبسع في الوتعيتها نتيجة الونوها في بنية الهيئات التدريسية وششهدت الجامعات األردنية ت

فأصيبت الجامعات بنزيف حاد في الكفاءات العلمية  ة،البرامج الدراسيوفي انشاء التخصصات والجامعي 

 اق العمل اإلقليمية نتيجة االغراءاتول الهجرة الى أسويين األوحدث ذلك على مستوعية من األكاديميين والن

 .هامحيطومية في العاصمة والحكوامعات الخاصة جالثاني: النزيف من جامعات المحافظات الى الو، المالية

حات وظيفية أفضل تفي بالطمواقعها الجامعية بحثا عن مميزات وفتسرب الكفاءات االكاديمية من م

مما أدي الى افتقار الجامعات الى اعضاء هيئة تدريسية قادرة على القيام بمهامها االكاديمية  ،االهتماماتو

 مؤهلةالى الكفاءات واضعة مقارنة بمستوادر اكاديمية متوالكبير في احالل ك رمما كان له األث ،خير قيام

 ذات الخبرة األكاديمية الكافية.

 

 طنيةوية الوجات التنمالحاوق العمل واءمة مع سوسابعا: تحدي الم

م العاطلين عن نظام يزيد من حج الى األخيرةد والتعليمي في األردن خالل العق ل النظامولقد تح

 كشفت الدراسات القطاعية أنوة. ويعجز عن خلق فرص جديدة كما هي الحال في نظم التعليم الكفو ،العمل

 ز)المركق العلم والمهن التي يطلبها سى معظم وعية بين جانبي العرض الطلب على مستوة نوثمة فج

 (2016ارد البشرية وطني لتنمية الموال
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لم تف بها مخرجات التعليم الجامعي الحالي فتكدست  ،والمؤهلةادر المدربة ول للكمق العوإن حاجة س

عة بة أصبحت مشبوغير مطل متكررةق العمل تخصصات والتي ال يحتاجها سوأعداد كبيره من الخريجين 

ميدان  بما يحقق النجاح في الموائمقلة تدريبها التدريب وفتها اثكل ،ق العملوعبها سويستطيع أن يستال 

 يفة المناسبة.وظاقتناص ال

هي و عدة تحديات أماني رياالتردت واجهها التعليم العالي في األردن قد اواستكماال للتحديات التي ي

 (:2018يكي،و)الش كالتالي

 .اقعوتطبق على أرض ال والفهي شعارات فقط  ،العملية التعليميةمخرجات ودة مدخالت وج-

يمية األكاد والمؤسساتالتشريعات التي تنظم عمل الجامعات والسياسات  ضعوتراجع في طريقة  -

  .عدم استقرارهاودة التشريعات والمختلفة مما أدى الى تراجع في ج

عدم وضوح السياسات والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي، وفيما يخص  أن هبين حارث الحاللم كما

من أبرز التحديات التي يواجهها التعليم  الجامعات األردنيةجذب الطالب األجانب والعرب للدراسة في 

 العالي في األردن.

التحديات، بل في مقدمة التحديات والتي تعيق عملية النهوض بعملية التعليم  أكثريعتبر التمويل من 

 وب، وشح تقديم الدعم للبحثالعالي، ويشمل عدم القدرة على إعطاء الخبرات والكفاءات الدعم المادي المطل

لعمل ا العلمي والباحثين، إضافة الى عدم وجود أي انسجام بين سياسات التعليم العالي، وما يحتاجه سوق

من ايدي مؤهلة ومدربة وهذا ما تفتقده الجامعات، عدا استمرار طرح تخصصات غير مطلوبة في الوقت 

 .(2018،يكيو)ش بها سوق العمل، وذلك لكثرة اعداد الخريجين من تلك التخصصات أتخمالحالي 

 مؤسساتر يوتط التي تحد من زالت من أبرز العقبات والعليم العالي كانت تاجه الوتحديات التي تلفا

صبح االبداع لتوفقدان القدرة على التميز و المؤسساتث تجمد في تلك ودي الى حدوالتعليم العالي مما ي

 على ذلكوق العمل. وها الى امكانية التأقلم مع سول على شهادات جامعية يفتقد حاملومجرد أماكن للحص

جدية للتعرف على ثغرات االخفاق العمل بكل و ،التعليم العالي مؤسساتري اصالح ومن الضر بات

ضع اليد على كيفية احداث حالة من التجديد والدراية لوي الخبرة وأهمية أن يعكف ذو ،في بنيتها والتراجع

 احيها.ومن جميع ن ،التعليم العالي لمؤسساتالترميم و
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 االصالح والتغييرآلية 

 ساتهابمؤسض وسلسلة من التغييرات للنهان عملية اصالح التعليم العالي ال يتم إال عبر اجراءات 

الي هيئات العليم العو مؤسساتالتراجع بات امرا ال يخفى على كل مراقب لعمل اكب مجريات العصر فولت

زنه والجامعي في األردن له  واحترام فالتعليم تقديروضع وم وهرة ذلك الصرح الذي واعادة ص وفالهدف ه

ان الرئيسي ولعنا وه ،شيءقبل كل وال والمهتمين بالتعليم العالي. فالتغيير أفة لدى العديد من وقيميته المعرو

 التعليم العالي. مؤسسات إلصالح

ان مسؤولية التعليم العالي مسؤولية كبيرة، لتطوير عملية التعليم العالي ووضع  أكد عادل حناحنة

عرب جذب الطلبة الوحات ولتلبية الطم ،سياسات عصرية وواقعية، تساعد على إصالحه والنهوض بمستواه

اقمها المختلفة المحافظة ومازالت تعمل بطوقة عملت وتعليمية مرم مؤسساتأشار الى ان هناك و ،األجانبو

يات ومستللحفاظ على ال مستمرةرة وتسعى بصو، التعليمية األخرى المؤسساتعلى سمعتها التي تميزها عن 

 .(2018،كييوشصلت لها )والتي 

فقد بات أمر  ،التابعة للتعليم العالي في األردن التعليمية المؤسساتاالصالح لكافة ، انطالقا من اهمية

اشى السياسات التي تتموضع التشريعات ووالتعليمية  مؤسساتهااصالحها ال مفر منه بدءا من اعادة هيكلة 

 السامية. رسالتها العلمية اصلةوم بشكل يمكنها من ،التحديثوير ومع عملية التط

في  ميالتعلي: اصالح النظام األولى ،ن للتغييرضيتيعلى اساس فر موان االصالحات المقترحة تق

 ،عية الخريجينومخرجاتها التي تنعكس في نوعملياتها والجامعات بما يطال جميع مدخالت الجامعات 

ية د الى فرضومما يق ،التنميةاستدامة و المجتمعولة وارد البشرية في تحديث الدوالم روالى د باإلضافة

 (2017المجلس االقتصادي االجتماعي الشامل )طني ور التعليم العالي الوالمتمثلة في دوالتغيير الثانية 

 س)المجلالتي تساعد على اصالح النظام التعليمي في الجامعات ومن اهم السياسات التنظيمية و

 :(2017االقتصادي االجتماعي 

 .ات على األقلومية لمدة عشر سنوسع في انشاء الجامعات الحكوالتقف واصدار قرار ب-1

اجراء التعديالت  ولة أوم جامعة الدومفه وم جامعة العامة أومفه مية الىوم الجامعة الحكواالنتقال من مفه-2

 .لوالتح التشريعية التي يتطلبها هذا

 .ير التنظيموالرقابي الى الدو االشرافير والبحث العلمي من الدوزارة التعليم العالي ور وانتقال د-3

 .ءتبادل اآلراون فيه فصليا على األقل لتنسيق السياسات والجامعات يلتق لرؤساءانشاء منتدى -4

م منتدى ول علمية معينة على سبيل المثال: منتدى عمداء كليات العلوانشاء منتديات لعمداء الكليات في حق-5

 فصليا على األقل. ن فيهاوعمداء كليات الصيدلة يلتق
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ف التعليم العالي عملية تنظيم لمختل مؤسساتاعتماد وسة والتقنيين في انشاء الجامعات لمدة معينة مدر-7

عمداء الكليات والجامعات  رؤساءيلتقي بها  ومؤتمراتمنتديات  بإعدادرة االهتمام ومع ضر مؤسساتها

س عمداء هيئة التدري وتعزيز العالقة بين عضوية التعليمة لتحسين العم فوظر في والتناقشللتباحث 

 الطلبة.والجامعات 

 المؤسساتالتي أدركت ان و ،تفادة منهاساالول المتقدمة وهنا تأتي الحاجة لدراسة تجارب الدمن 

فكان  ،المعيشة ىورقع مستواالقتصادي  وحيد للنموجي الطريق الولوالتكنوالتقدم العلمي والتعليم المختلفة 

تلقين الوتخلت عن طرائق الحفظ و ،ميلالبحث العوير العملية التعلمية وطتركيزها على توجل اهتمامها 

 التحليلولنقد ا تمهاراوالتفكير اإلبداعي والمستقل  رعززت التفكيو ،الطالبواعتمدت التفاعل بين األستاذ و

 .(2009يس،و)ع

تعليم العالي ال المؤسساتلتتمكن  ،نير الطريقيثة يصلت اليه المجتمعات الحدوفاالستفادة من الذي ت

على  را قائماوذجا عصريا متطونم ،ي بهذذجا يحتونم بالتالي تصمم لهاو ،خبرات المختلفةالمن استلهام 

ما و لمتعلما الذي يعبر عن افكاروشجعت التفكير الحر و ،المتعلمواصل بين المعلم والطرق الحديثة في الت

 مختلفة.مهارات ويمتلكه من معارف 

ومن هنا ال يستطيع التعليم العالي القيام بدوره الجاد والمهم في نهضة المجتمع، ما لم يقف على اهم 

مع تجارب الجامعات المتقدمة،  لاألسباب التي تؤدي الى تراجعه، والعمل بصورة جادة وحقيقية للتواص

ال من خالل اعتماد القيادات التربوية نهجا جديدا والتعاون بين الجامعات الخاصة والحكومية، وهذا ال يتأتى ا

 .(2009يس،و)عومجديا في عملية التعليم العالي

 ذويفها سة يصوفق خطة مدروفال يتم اال  ،التعليم العالي لمؤسساتات االصالح ولى خطوالتغيير أو

قض في التعليم النوانب التراجع وات متأنية تشمل جميع جوي. تأتي بخطالالدراية في حقل التعليم العوالخبرة 

جه أي وحجر عثرة في  اعية ألهم القضايا التي تقفورة ون بصواحداث عملية التغيير عادة يكو ،العالي

 وللقيام لي.التعليم العا مؤسساتبنية لتنظيم لمجمل عمليات اصالح وبرامج تعديل  بإحداثاال  تمال ي ،اصالح

 (.2018)سليم، اهم تلك القضاياوعة من القضايا في عين االعتبار وبعملية التغيير ال بد من اتخاذ مجم

مراجعة شاملة ألسس قبول الطالب الجامعات، وعدم اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة ال: وأ

 كأساس لقبول الطالب، بل اعتماد امتحان بمعايير علمية واضحة، لقياس مهارات وقدرات وميول الطالب.

عليم لى مزيد من التميز في التاضرورة منح الجامعات الفرصة الكافية، لوضع أنظمة وسياسات تؤدي ثانيا: 

 العالي، واحداث التغييرات اإلدارية المطلوبة، والتأكيد على استقاللية الجامعات والمنتمين لها.
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رة السائدة ير النظوضع برامج متطورة في التخصصات المهنية والتقنية لجذب الطالب، وضرورة تغي ثالثا:

 للمجتمع بالنسبة لتلك البرامج، وتهيئة فرص العمل الستيعاب خريجي تلك البرامج.

ضعف أداء بعض أعضاء الهيئة التدريسية، الفتقادهم للتدريب والتأهيل والخبرة المناسبة، بما يؤثر رابعا: 

تسليحهم الهيئة التدريسية، و بشكل سلبي على مخرجات التعليم العالي، فبات من الضروري تدريب وتأهيل

 بطرائق التدريس الحديثة.

البحث العلمي في األردن يعاني من صعوبات جمة، ومن أهمها شح الدعم الحكومي، لذلك يقع على خامسا: 

 عاتق الدولة دعم المراكز البحثية والباحثين.

ناك اسس ن هوالعامة حتى يكية ول للطالب خريجي الثانولقد بات من األهمية بمكان تعديل معايير القب

ة إلى أن باإلضافاكب التغييرات العصرية. والقدرة على تبني سياسات نونة ول تمتاز بالمروجديدة للقب

بيل مصلحة مهما كانت في س ،افكارهاو آرائهاحرية عن بتفتقر الى التعبير بكل استقاللية  ادر األكاديميةوالك

مسيره التقدم  واحد اآلليات التي تساعد على االستمرار نح يعد المهنيوي دعم التعليم التقنو ،العملية التعليمية

 ،المهنيوي مة التعليم التقنوم االندماج في منظوج لمفهورات ترودوتنفيذ برامج مع  ،التعليم العالي لمؤسسات

ض والقدرات الالزمة للنهوادر التدريسية بشكل يمدهم بالمهارات وتأهيل الكوالتركيز على اعداد و

تشجيع  على رهوالذي يساعد بدوالى دعم البحث العلمي  باإلضافةتقديم األفضل للمتلقي هذا و ،اهموبمست

ات تقيد دراسوث واعداد بحوية البحث العلمي واالبحاث العلمية التي تصب في طريق تق إلعدادالباحثين 

 المجتمع المدني. مؤسسات التعليم العالي مؤسسات

برغم من كافة العقبات التي تواجه انه و  (2012أشارت )المجالي، ،مسؤولةح وروبنظره محايدة و

التعليم العالي من شح الدعم وتضخم الهيكل اإلداري، والتخبط في سن التشريعات والقرارات الضرورية، 

وازدياد اعداد الخريجين الغير مؤهلين وضعف كفاءة وقدرات الهيئة التدريسية وتدني رواتبها، وهجرة 

ول واالدمغة، وخسارة الكفاءات والخبرات، ال زال التعليم العالي جاذبا للعديد من الطالب من دول العق

ل والى حق ،الشريعةودراسة اللغة  نبدءا م ،نيةومة الكولة من المنظوسبعين دواكثر من مائة  من ،مختلفة

 .فاألردن الحق في ان يفخرالطبية وم التجريبية وانتهاء في ارقى العلوالمعرفة االنسانية االخرى 
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 النتائج:

ئها االهتمام ايال اكدت الدراسة أن هناك تحديات كثيرة يتوجب على صناع القرار في مؤسسة التعليم العالي-1

 الكبير، وتذليل كافة العقبات ألجل التغلب عليها وتجاوزها.

للنهوض بمستوى التعليم العالي في كما أكدت الدراسة على أهمية إحداث تغييرات جريئة وواقعية، -2

 الجامعات األردنية.

، والعمل على تمكين أعضاء هيئة التدريس من التعبير عن آرائهم ةافتقار الجامعات لالستقاللية الكافي-3

 بحرية.

 شح تمويل البحث العلمي في مختلف الجامعات األردنية.-4

 

 التوصيات:

 التعليم العالي. مؤسساترة احداث سلسلة من التغييرات تساعد على اصالح وضر( 1

 التعليم العالي. بمؤسساتللتباحث في كيفية االرتقاء  ومؤتمراترش وتنظيم ( 2

 ض بالتعليم الجامعي.وس للنهوالمدروالعمل على التخطيط السليم ( 3

 العبر.وس وهام الدرتعليمية اجنبية الستل مؤسساتخبرات واالطالع على تجارب ( 4

ادر والكوادر األكاديمية ورات تدريبية للكوبخاصة الجامعات على عقد دوالتعليم العالي  مؤسساتتشجيع ( 5

 الفنية.واالدارية 

ة العامة كأساس يول بالحد من االعتماد على نتائج الثانوة لتغيير سياسات القبوقبسات غير موطالقيام بخ( 6

 ل الطالب الجامعة.ولدخ

ن من القيام ليتمكن الباحثي ،يل الالزم لميزانية البحث العلميوتقديم التموالباحثين و دعم البحث العلمي( 7

 اعداده بالطريقة الصحيحة.وبالبحث العلمي 

جامعات والطلبة من خارج األردن للدراسة في كليات  بلجذ متطورةرائق طواستحداث اساليب ( 8

 التعليم العالي. مؤسسات

 اعضاء الهيئة التدريسية حرية للتعبير عن اآلراء األفكار. بإعطاء ،التأكيد على اهمية استقاللية الجامعات( 9
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 ، عمان، األردن.لواأل

 ، عمان، األردن.صحيفة الرأي تحديات التعليم العالي كما يراها الشباب،(. 2018بكي، اماني )والش -2

 اإلخبارية، عمان، األردن. نوعم كالةووآفاق،  األردن. واقع(. التعليم العالي في 2012سحر )، المجالي -3

 ، عمان، األردن.(. اصالح التعليم العالي في األردن2017االجتماعي )والمجلس االقتصادي  -4
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